Tomtelands Julfestivals program
3-4 december 2011
10.00-11.00

Välkomstunderhållning i Nissebyn. Hälsa på i de små husen där
Tomtens julklappsnissar bor.
Alla barn kröns till nissar och nissor.
Rundvandringar på Tomteland. Följ med nissarna i Tomtens egen
sagovärld.
Träffa Tomten och Tomtemor i deras fantastiska hus.

11.00-11.30

Julmusik och sång på Torget utanför Tomtens verkstad.

11.30-12.00

Trollen vaknar och vill julbusa. Gå på spännande Trollsafari.

12.00–12.30

Musik, sång och dans kring den stora julgranen.

12.30-12.35

Tomten och Tomtemor tänder ljuset för julen.

12.35-13.00

Den stora julparaden med levande julfigurer och leksaker som dansar till
Tomtens kända julparadsmarsch.

13.00-13.30

Mojje från Lattjo Lajban underhåller på Torgscenen samtidigt som
Tomtens vänner leker och stojar med barnen. Träffa den levande
Julgranen, Snögubben, renen Rudolf m.fl

13.30-14.00

Vi följer med Renen Rudolf till hans renkompisar i renhagen.

14.00-14.30

Trollen busar ännu mer i Trollskogen. Trollsafari nr två.

15.00

Firandet av Tomten och Tomtemors ettåriga bröllopsdag

15.00-15.15

Tomten och Tomtemor anländer i häst och släde med ett följe av
ljusbärande tomtenissar och tomtenissor medan Tomtarnas brudmars
spelas.

15.15-15.20

Gästerna anländer till musik, pompa och ståt, Kung Bore med
vinterfolket, Trollkungen och alla troll, Skogstomtarna och andra
sagoväsen från de djupa Tomtelandsskogarna.

15.20-15.30

Tomten och Tomtemors kärleksballad framförs bl.a. av Mojje

15.30-16.00

Fyrverkeri och Bröllopsfirande

FortsättningJulfestivals program
10.00-16.00

Gammeldags julmarknad, med hantverkare och knallar som saluför
allehanda julhantverk, pynt och julmatsvaror.

10.30-15.00

Julmusik och sång framförs av artister, körer och musiker runt om på
Tomteland.

10.30-15.00

Eld och cirkusartister uppträder i de sagolika omgivningarna.

10.30-15.00

Häst och slädturer

10.30-15.00

Turer med akja och ren

10.00-16.00

Tomten och Tomtemors unika hus, med sovrum, köket, matsalen och
vardagsrummet samt Tomtens arbetsrum.

10.00-16.00

Tomtens stora Verkstad med serveringar och butiker.

10.00-16.00

Nallefabriken i Tomtens Verkstad. Här kan man göra sin egen nalle.

10.00-16.00

Tomtens postkonto, i Tomtens verkstad, här kommer Tomten sitta och ta
emot önskelistor och nappar, samt stämpla vykort med Tomtelands egen
poststämpel.

10.30-15.30

Julpyssel för de minsta, på övervåningen i Tomtens hus.

10.30-15.30

Baka pepparkakor med Pepparkaksgumman i Tomtemors café.

10.00-16.00

Tomtens älg- och renpark.

10.30-15.30

Tomtelans busiga Häxa minglar runt i parken och busar med barnen.

10.00-15.30

Julklappsbutiken, i Tomtens verkstad, med miljöer som tex. Sagoskogen
och Piratskeppet. Här finns leksaker, barnkostymer, julsaker, pynt,
heminredning och souvenirer.

10.00-15.30

Gotteboden i Tomtens verkstad, där man finner knäckäpplen, brända
mandlar och polkagrisar mm.

10.00-16.00

Tomtelands vackra entrébutik dignar av julklappstips för stora och små.

15.45-16.00

Fyrverkerier och avslutning.

Tomtelands serveringar
10.30-15.30

Tomtelands Serveringar är öppna!

Tomtemors café

Kaffe, te och varm choklad med vispgrädde, smörgåsar, godsaker,
bakverk och tårtor samt glögg. Pepparkaksbakning.

Verkstadsserveringen

Lunchbuffé, med två julinspirerade varmrätter, sallad, smör och bröd
samt tomtegröt & fruktsallad med vispad grädde.

Grillboden

Hamburgare och korv.

Soppboden

Rykande het soppa med smör, bröd och ost

